Lilith en de Zwarte Maan
De belangrijkste fasen van de Maan zijn Nieuwe Maan en Volle Maan. Bij Nieuwe Maan is enkel de
achterkant van de maan verlicht, de kant die we dus nooit te zien krijgen. In deze fase is de helft die
naar de aarde gekeerd is donker en spreken wij van de Zwarte Maan.
Volle Maan vertegenwoordigt de egopersoonlijkheid, de geconditioneerde mens die zich aangepast
heeft aan de eisen van zijn omgeving. Zwarte Maan daarentegen betekent de weigering van alles
wat de Persoonlijke Essentie wil inperken. Zwarte Maan weigert toe te geven aan de verwachtingen
van de Maatschappij, ongeacht de consequenties. Alles wat niet over-een-stemt (als met één stem
sprekend) met de kwaliteiten van je ziel wordt meteen verworpen. Hier is geen sprake van
aanpassing. (uit boek Jan Akkermans – het Enneagram).
Vanuit de mythologie is het dan ook niet verwonderlijk dat de Zwarte Maan geassocieerd wordt met
Lilith. De vrouw die volledig in haar kracht stond, erg onafhankelijk was en weigerde om zich, door
de geschiedenis heen, aan te passen aan de nieuwe vrouwonvriendelijke geplogenheden van
heersende culturen. De vrouw die hiervoor gestraft en verguisd werd tot demon, vampier,
kindwurger en mannenverslinster.
De Zwarte Maan staat voor openheid, en dit creëert een grote ontvankelijkheid voor indrukken en
gevoelens, maar richt zich vooral op vertrouwen op je innerlijke wijsheid en intuïtie. Lilith is erg
onafhankelijk (in tegenstelling tot Eva) en weigert om enige concessies te doen aan haar eigenheid.
De eerste cyclus van het leven van een mens, vanaf de bevruchting tot het einde van de babytijd
wordt beheerst door de Zwarte Maan. Als je geboren wordt op Aarde sta je volledig open voor de
wereld. Normaal gesproken raak je die openheid ergens voor je zevende jaar kwijt. Je wordt
geconditioneerd, klaargestoomd door je opvoeders voor de Aardse realiteit, anders red je het hier
niet. Elke ouder, hoe goed hij of zij het ook bedoelt maakt zich schuldig aan deze conditioneringen,
omdat ze zelf product zijn van een geconditioneerd systeem.
Hoe ouder je wordt hoe meer je moet en hoe minder je mag van je omgeving. Je wordt hierin
onvermijdelijk gekwetst, en dan vooral op het gebied waar je Zwarte Maan staat en in je Lilith-kracht.
Dit kan zich later op twee manieren uitwerken. Je wordt geweigerd door je omgeving; "Zit niet zo te
dromen!" "Ga eens wat doen!" "niet zo brutaal!". Of je weigert zelf je aan te passen, omdat je
onbewust aanvoelt dat jouw eigenheid niet gewaardeerd wordt, en dan volgt er meestal straf. Je
kunt als kind bepaalde dingen heel scherp zien. In meer of mindere mate ben je helderziend/voelend op het vlak van je Zwarte Maan. Je ziet bepaalde dingen die taboe zijn, je voelt zaken
die onder de mat geschoven worden of die mensen liever onbesproken willen laten. Je voelt de
schaduwenergie (onbewust) aan maar je houdt meer en meer je mond uit angst voor demonisering,
en straf. Schuld en schaamte komen in de plaats van onschuld, kwetsbaarheid en openheid. Er komt
een spanning op je Zwarte Maan te liggen en je Lilith slang rolt zich op ergens diep in je onbewuste.
Je valt in slaap en je verliest je energie en je levenslust. Zo komt het dat uiteindelijk de meeste
mensen het niet halen om als volwassene nog in voeling te zijn met hun Zwarte Maan en zich
helemaal uit die energie hebben teruggetrokken.

Het goede nieuws is dat de Zwarte Maan-energie meestal als schaduw rond jou en je medebewoners
van deze wereld blijft hangen en dat je er elke dag mee geconfronteerd wordt (weeral grotendeels
onbewust). Meestal gebeurt dit in de vorm van uitdagingen, confrontaties, problemen die op je weg
komen. Want de ziel blijft stuwen om terug contact te maken met Lilith en geeft je dan ook volop
mogelijkheden en kansen tijdens het leven om anders, vanuit je oorspronkelijke kracht, vanuit je
Zwarte Maan-energie met de zaken om te gaan.
Dikwijls zijn mensen pas bereid dit contact terug op te nemen als ze met hun rug tegen de muur
staan, ziek worden, in een depressie of burn-out sukkelen, … Maar juist dan is Lilith zeer dichtbij en
kan je terug met haar contact nemen. Mits je bereid bent je terug ontvankelijk en kwetsbaar op te
stellen. Mits je bereid bent tijd te nemen voor je eigen zielsverlangen dat je onbewust blijft stuwen
staat ze klaar om haar diensten aan te bieden en haar mysteriën te ontsluieren.
De Zwarte Maan realiseren is een opdracht voor ieder van ons. Het is terug de volheid van de ware
persoonlijkheid ervaren.
Samen met Lilith wil ik jullie graag begeleiden om via de Zwarte Maan energie de eigen kracht en
Persoonlijke Essentie terug te vinden. Je eigen Lilith zal je helpen om daarbij de juiste keuzes te
maken in een wereld van dualiteiten, ze zal je intuïtief leiden naar je innerlijke wijsheid en de
tombe ontsluiten van je ge(weten).

